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LEI  N° 2196 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

AUTORIZA   a   PODER   EXECUTIVO   A
OUTORGAR                             CONCESSAO
ADMINISTRATIVA       DE       USO       DOS
QulosQUES   SITUADOS   NO   PARQUE
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A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  SOBRAL  aprovou  e  o  Prefeito  Municipal  sanciona  e
promulga a seguinte Lei:

Art.   1°   Fica   o   Poder   Executivo   Municipal   autorizado,   na   qualidade   de   Poder
Concedente,  a  outorgar,   mediante  licitaeao  ptlblica  na  modalidade  Concortencia,
Concessao  Administrativa  de  Uso  de  Bern  Publico  para  exploragao  comercial  dos
Quiosques  situados  no  Parque  da  Cidade,  Municipio  de  Sobral,  em  conformidade
com  o  disposto  no  art.   175,  da  Constituigao  Federal,   na  Lei  n°  8.666/93,   na  Lei
Organica do Municipio de Sobral e  na Lei  Municipal  n°  1.792,  de  14 de setembro de
2018,  na forma disciplinada nesta Lei.

Art.  2° A Concessao  autorizada  pelo  artigo  anterior dar-se-a  pelo  prazo  de  ate  03
(ties) anos,  admitida a  prorrogagao,  por interesse da administragao,  nao podendo o
prazo  total  da  concessao  ultrapassar  15  (quinze)  anos,   incluindo  todas  as  suas
prorrogag6es.

Art. 3° Ficara a cargo da Concessionaria a realizagao das interveng6es necessarias
para  o  regular  funcionamento  dos  quiosques,   nos  moldes  indicados  pelo  Poder
Concedente.

§1°  As  benfeitorias  realizadas  pela  Concessionaria  dependem  da  autorizagao  do
Poder Concedente e as benfeitorias dteis e necessarias poderao, a criterio do Poder
Concedente, ser abatidas do valor a ser pago a t[tulo de taxa de outorga.

§2° As  atividades  comerciais  a  serem  exploradas  pelas  Concessionarias  serao  as
constantes no edital de concortencia ptlblica.

§3° Expjrado o prazo de concessao previsto na presente Lei,  revertefa ao Municlpjo
a propriedade de todas as  benfeitorias tlteis e necessarias que forem  realizadas ao
longo do periodo da concessao,  independentemente de qualquer notificaeao e sem
qualquer Onus ao Poder Publico Municipal.

§4°   A   concessao   suj'eitar-se-a   a   fiscalizagao   pelo
cooperagaodosusuarios#

Poder   Concedente,   com
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Art.     4°    A     Concessionaria     que     ira     explorar    comercialmente     o    quiosque
responsabilizar-se-a  pelo  seu  eficaz funcionamento,  segundo  as  normas  e criterios
sanitarjos,  ambientais,  a  legislacao  municipal  e  as  disposi$6es  expedidas  no  Edital
de concessao.

§1° A concessao nao exime a Concessionaria da obtengao de todas as autorizag6es
e alvaras necessarios a instalagao do empreendimento pretendido.

§2°    Todas    as    autorizag6es    e    alvafas    necessarios    ao    funcionamento    do
empreendimento sao de responsabilidade da concessionaria,  inclusive o pagamento
das respectivas taxas devidas.

Art. 5° A concortencia pdblica visando a selegao da proposta mais vantajosa para a
Administragao  Pt]blica  utilizara  como criterio de escolha  a  proposta com  maior valor
mensal a titulo de taxa de outorga pelo quiosque.

Art.  6° A concessionaria  respondera por todos os prejuizos causados ao Municipio,
aos usuarios e a terceiros.

Art. 7° E vedada a transferencia, a qualquer titulo, da concessao do quiosque ou do
controle societario da concessionaria  sem  ptevia anuencia do  Poder Executivo,  sob
pena de caducidade da concessao.

Art.  8°  Os  im6veis  de  propriedade  do  municipio,  tais  como  qujosques  e  similares,
serao   geridos   e   terao   seus   processos   seletivos   definidos   pela   Secretaria   do
Planejamento   e   Gestao   do   Municipio   de   Sobral   (SEPLAG),   competindo-Ihe   a
emissao do instrumento de outorga e a respectiva fiscalizagao da outorga concedida,
nos termos do art. 24 da Lei n° 1.792, de  14 de setembro de 2018, que disp6e sobre
as regras para uso e ocupaeao de espagos ptlblicos.

Pafagrafo unico. A fiscalizagao da outorga concedida sera realizada pela Secretaria
do  Planejamento  e  Gestao  (SEPLAG),  que  podera  contar  com  o  apoio  t6cnico  de
outros 6rgaos e entidades do Poder Executivo Municipal, no ambito de seus misteres
institucionais.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicagao.

Art.10. Ficam revogadas as disposig6es em contfarios.

PACO MUNICIPAL PREFEITO
14 DE DEZEMBR0 DE 2021.

1`'1 |7Et[RAGOMESJUNloR,EM
a Ferreira Comes

EFEIT0 DE SOB

Prefeitura Municipal do Sobral . Rua: Viriato de Medeiro8.1250
Centro -CEP: 62.011-060 . Sobral -Ceafa . Fone:  (88) 3677.11.00



SOBIIAL
PREFEITURA

SANCAO PREFEITURAL N° 2163/2021

Ref.  Projeto de Lei n° 210/2021
Autoria:  Poder Executivo Municipal

Ap6s analise do  Projeto de  Lei em eplgrafe,  o qual "Autoriza o Poder Executivo a
outorgar concessao administrativa de uso dos quiosques situados no Parque
da   Cidade,   Municipio   de   Sobral,   que   dar-se-a   de   forma   onerosa   para
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IRRESTRITA.

Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEIT0 JOSE EUCLIDES FERREIRA GOIVIES JUNIOR, EIvl
14 DE DEZEMBRO DE 2021,

PREFEITO DE SOBRA

V'STO
Dio de Sobral

Procurador Geral do Mum
No 20.301
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